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3/2005     syyskuu 2005 

 

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT ODOTETUSTI 
SUOMEN MESTARI 
Vuoden 2004 epävirallinen mestaruus sai jatkoa ja RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa 
Rovaniemellä Keski-Suomea edustanut JRU:n joukkue nappasi kultaa RA7 
joukkuekilpailusta SE tuloksella 632. Kultamitalia kirkastaa entisestään puheenjohtaja 
Santeri Heinosen ampuma SE voittotulos 167 ja samalla henkilökohtaisen kilpailun 
voitto. Joukkuetuloksen arvoa korostaa myös se, että kolmen ampujamme tulos ylitti 
voimassa olleen RUL:n ennätyksen 153. Muut RA7 joukkueen ampujat olivat Jarmo 
Siltanen 165 (4. tasatuloksella hopealla ja pronssille sijoittuneitten kanssa), Pekka Elomaa 
156 (5.), Raimo Ranta 144 (H50/6.) ja Kari Löfgren 138 (H50/10.). Joukkuemestaruus RA7 
lajissa oli JRU:n ampujien päätavoite ja se saavutettiin siitäkin huolimatta, että kilpailun 
taso oli noussut kovasta edellisistä vuosista. Toiseksi sijoittunut Kainuun joukkuekin 
ampui hyvin, 615 pistettä. Harjoittelu on tehnyt mestareita! 

Pistoolin pika-ammunnassa Raimo Ranta ampui hopeaa sarjassa H60. Pienoiskivääri 60 
laukausta ammuttiin joukkuehopea tuloksella 2099. Jarmo Siltanen oli henkilökohtaisen 
kilpailun neljäs tuloksella 562. 
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KOKOUSKUTSU    YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 
Aika Torstaina lokakuun 13. päivä kello 18.00 

Paikka IT-dynamo Piippukatu 2, Jyväskylä 

ESITYSLISTA 
1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastaja ja kaksi 
ääntenlaskijaa 

4. Vahvistetaan vuoden 2006 toimintasuunnitelma 

5. Vahvistetaan vuoden 2006 jäsenmaksun suuruus 

6. Vahvistetaan vuoden 2006 talousarvio 

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, 1 varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja. 

9. Valitaan hallituksen jäsenet 

10. Valitaan vuodelle 2006 kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet 

11. Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirin kokouksiin. 

12. Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta 
piirihallitukseen 

13. Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta 
liittokokouksiin. 

14. Päätetään siitä, missä sanomalehdessä sääntöjen 9 §:n kolmannessa       momentissa tarkoitettu 
kokouskutsu on julkaistava 

15. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) 
päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan 
yhdistyslain 23 $:ssä tarkoitettuja ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu. 

16. Kokouksen päättäminen 

PERHETAPAHTUMA!! 
Nyt kaikki reippaasti liikkeelle koko perheen voimin. Tervetuloa 29.9. klo 17 alkaen 
Laajavuoreen perheen kera. Tarkoituksena on liikkua luonnossa leikkimielisten kisailujen 
parissa, joihinka voi osallistua sekä lapset että aikuiset. Lisäksi tarjolla on makkaraa ja 
muuta purtavaa nuotion loimussa.  

Ilmoittautumiset 27.9. mennessä Saku Liehulle shliehu@cc.jyu.fi tai 050-3404254 

KAIKKI JOUKOLLA MUKAAN !!! 
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JRU UUSI TOIMISTO VALMISTUU… 
Yhdistyksen toimiston uusi osoite on siis Gummeruksenkatu 7 (sisäpihalla) 

Salokorpi-Yhtiöt Oy:n toimitilojen rakennuksen pohjoispääty, oma sisäänkäynti otetaan 
käyttöön lähiaikoina. Tilavaraukset kokouksia ym. varten puh. 330 1000 

UUTTA 27.9. ALKAEN 
UPSEERIPÄIVYSTYS JRU:N TOIMISTOLLA TIISTAISIN KLO 17-19  

JRU aloittaa upseeripäivystyksen joka tiistai klo 17-19 kahden kuukauden ajan uudella 
toimistolla 27.9. - 15.11. Tule tutustumaan toimistoon, sekä kuulemaan viimeisimmät 
uutiset yhdistyksen/piirin/RUL:n toiminnasta ja muista maanpuolustapahtumista 
alueellamme. Toimistolla voit myös päivittää jäsentietojasi ja tuoda uusia jäseniä 
liittymään yhdistyksen toimintaan. Tarjoamme kävijöille kahvit ja yhdistyksen 
kangasmerkin jäsenille joilla ei sitä vielä ole. 

 

 

VIERAILU ILMAVOIMIEN VIESTITEKNIIKKALAITOKSELLE 
ja ESITELMÄ SUOMEN ILMAPUOLUSTUSJÄRJESTELMÄSTÄ  
Kari Löfgren on sopinut Ilmavoimien Viestitekniikkalaitoksen johtajan insinöörieversti 
Vilho Kangaskosken kanssa Jyväskylän Reserviupseereiden vierailusta IVL:lla 
Tikkakoskella. Insev Kangaskosken kalenteri on täysi, mutta päivä löytyi kun etsittiin. 
Isäntä lupasi pitää yhdistyksen jäsenille esitelmän Suomen ilmapuolustusjärjestelmästä, 
ilmavoimien vastuista kriisiaikana ja tarjota kahvit. Näillä näkymin vierailumme on 
ainutkertainen mahdollisuus - osallistutaan joukolla ja hankitaan mielenkiintoisessa 
tilaisuudessa runsaat toimintapisteet yhdistykselle. 

Ajankohta: to  22.9.2005 klo 18.00 
Paikka: Elementtitie 16-18, Tikkakoski (IVL-kyltti kadulla) 

Mukaan mahtuu 30 ensin ilmoittatunutta ja koska vierailu tapahtuu sotilasalueelle 
tehdään jokaiselle tulijalle  turvallisuusselvitys. Muutamia mahtuu vielä mukaan! 

Ilmoittautumiset vastaanottaa Kari Löfgren (viimeistään ma 12.9.2005). Ilmoittautuminen 
joko puhelimella 040-751 1096 tai sähköpostilla kari.lofgren@mil.fi. Ilmoitettavat tiedot: 
nimi, sotu & puh.nro (Saavuttaessa tilaisuuteen on jokaisella tulijalla oltava 
henkilöllisyyden vahvistava dokumentti mukana)  
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HISTORIAPOIMINTA: 

 
Taipaleen patsaan paljastustilaisuus itsenäisyyspäivänä vuonna 1940 kokosi paikalle runsaasti 
kaupunkilaisia, vuosittain patsaalla vietetään nykyään talvisodan päättymisen muistojuhlaa. 
(muistomerkin ovat suunnitelleet Matti Hämäläinen ja Evert Potila) 

SIJOITUSILTA taas marraskuussa 
Maanantaina 14.11.2005 klo 18.00 järjestetään perinteinen sijoitusilta Sampo pankin 
tiloissa (Kauppakatu 37, 3. kerros.) Tilaisuuden emäntänä toimii Johtaja Tuija Riikonen. 

Tilaisuudessa Sampo pankki toivottaa upseerit tervetulleiksi ja kertoo ajankohtaista 
pankkimaailmasta sekä palveluistaan ja sijoittamisesta pankin näkökulmasta.  Tämän 
jälkeen Keski-Suomen Sotilasläänin edustaja Pekka Könkkölä esittelee SA-sijoittamista ja 
joukkojen muodostamista ja Sampo tarjoaa kahvit/teet sekä voileivät. 

Tilaa rajoitetusti ja ilmoittautumiset etukäteen Pekka Nupposelle. Oman sijoituksesi 
selvittämiseksi sekä siihen liittyviä keskusteluja varten ilmoita samalla henkilötunnuksesi 
ja ota mukaan henkilötodistus. pekka.nupponen@salokorpi.com  GSM 050-611 80 
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AMPUMATOIMINTA LOPPUVUONNA 2005 
PROSENTTIAMMUNNASTA: 

Prosenttiammuntaan lasketaan kaikki vähintään kymmenen laukausta käsittävät 
ampumasuoritukset, joissa käytetään ResUL:n, RUL:n, RES:n, SAL:n tai SML:n 
kilpailulajeissa käytettäviä aseita. Myös hyväksytty hirviampumakoe lasketaan 
suoritukseksi prosenttiammunnassa. Hirvimiehet HUOM, ilmoittakaa suorituksenne! 

Prosenttiammunnan tulos lasketaan 1.1.-31.12. välisenä aikana järjestetyistä edellisessä 
kohdassa mainittujen liittojen, piirien tai kerhojen valvotuista kilpailuista, 
ampumaharjoituksista, koulutus- ja koetilaisuuksista. Kultakin osallistuneelta 
yhdistyksen jäseneltä merkitään yksi (1) ampumasuoritus/vuosi. 

Aseettomat jäsenet: Ottakaa yhteyttä ennen radalle tuloa ampumaupseeri Jarmo 
Siltaseen, niin varmistat ampumaan pääsemisen (paitsi RA-7 vakiovuorot). 

 

AMPUMARATAVUOROJA JÄSENISTÖLLE: 

SISÄRATAKAUSI, alkaa 5.10., loppuu 26.4.2006. 

ULKORATAKAUSI, toukokuu – syyskuu 
 
Kuokkalan Graniitti, sisärata 

Keskiviikkoisin klo 18.00 – 21.00  .22 cal pistooli ja kivääri erikseen sovittaessa Ohje 
radalle: vahtimestarin kopilta oikeaan, käytävän loppuun, vasempaan, oikeaan, 
vasempaan, pari metalliovea ja rata oikealla oven takana (koputa kovaa, jos ovi kiinni). 
Yhdistyksellä on käytössä radalla pienoispistooleja. Aseiden käyttöä opastetaan tarpeen 
mukaan. Valvojalta saa patruunat tarvittaessa paikanpäällä hintaan 2 € / laatikko (50kpl).  

 

Rajamäen rata, KSA:n rata Tiituspohjassa   

Maanantaisin klo 17.00-21.00 

 

Lievestuoreen Ampujien rata Lievestuoreella  

Sovellettu reserviläisammunta, erikseen sovittaessa 

 

Riistanhoitoyhdistysten rata Tiituspohjassa  

Perinnekivääriammunta ja res.kivääriharjoittelu 

ma – pe 12.00 – 21.00, la 12.00 – 18.00, su 12.00 – 16.00 
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Varuskunnan ampumarata Tikkakoskella  

Kivääri- ja pistooliradalla (ajo-ohjeet nettisivuillamme) 

- maanantaisin ja torstaisin klo 17.00 - 21.00, lauantaisin klo 09.00 - 12.00 (pistooli 9-10.00) 

Jokainen radalle menevä käy ilmoittautumassa päävartiossa samoin sieltä poistuessaan! 
Varaudu esittämään henkilöllisyystodistus ja ilmoita rata, jolle olet menossa. Eri 
ampumapaikoilla saa käyttää ainoastaan ohjeiden mukaisia aseita/patruunoita. 
Muistakaa noudattaa muitakin ohjeita ja siisteyttä! NOUDATETAAN RADAN 
SÄÄNTÖJÄ! Radan käyttö on mahdollista vain yhdistyksen jäsenmaksun maksaneille 
jäsenille, päävartioon toimitetun tarkistuslistan mukaisesti. Radoille ei saa viedä 
mukanaan ketään jäsenistöön kuulumatonta 

 

Muistutukseksi vielä ampujille: 

Ampujalla on hyvä olla voimassaoleva ampumaharrastusvakuutus tai vastaava! Ota jäsenkorttisi 
mukaan radalle! 

KILPAILUJA, KOULUTUSTA JA  HARJOITUKSIA: 

SRA-ammuntojen teoriakoulutus jäsenistölle tiistaina 20.9. kello 16 alkaen. Mukaan 
mahtuu vielä pari uutta jäsentä. Ilmoittautuminen ehdottomasti ennakkoon Jarmo 
Siltaselle 040 - 510 9617. 

Kilpailuista ja harjoituksista pidetään kalenteria nettisivuillamme, käy katsomassa.  

Yhteydenotot: amp.ups. Siltanen, jarmo.siltanen@jypoly.fi, gsm 040 - 510 9617. 
 

 

VERENLUOVUTUSTAPAHTUMA JYVÄSKYLÄN 
SPR:N VERIPALVELUPISTEELLÄ 
27.9.2005 tiistai. JRU:n ja JARU:n verenluovutuspäivä. Käy tutustumassa 
verenluovutusmahdollisuuksiin ja ehtoihin http://www.veripalvelu.fi. Voit luovuttaa 
verta myös muina päivinä ja muista kirjata nimesi JRU:n ja JARU:n listoihin, mitkä 
löytyvät tiskiltä. Veripalvelun osoite Jyväskylässä on Väinönkatu 40.  Jyväskylän 
toimipiste on auki seuraavasti:  ma, ti ja to klo 12–18, ke ja pe klo 10–15  

SRA-teoriakoulutus:

Toimintakalenteri:
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Jyväskylän reserviupseerit ry:n hallitus 2005, yhteystiedot 

Puheenjohtaja, 
piirihallitus  Ltn  Heinonen 

Santeri santeri.heinonen@metso.com 040 - 829 5697  

1. varapuheenjohtaja, 
ampumaupseeri  Ltn  Elomaa 

Pekka pea@nic.fi 040 - 500 3888  

2. varapuheenjohtaja, 
veteraanitoiminta  Ltn  Nupponen 

Pekka pekka.nupponen@salokorpi.com 050 - 61 180  

Sihteeri, www-sivut & 
sähköpostilistat  Ylil  Hakkarainen 

Pasi pasi.hakkarainen@iki.fi 040 - 540 0786  

Urheilu-upseeri, 
nuoriso/jäsenups. Ltn  Liehu Saku shliehu@cc.jyu.fi 050 - 340 4254  

Talousupseeri  Ylil  Salokorpi Esa esa.salokorpi@salokorpi.com 050 - 1241  

2. ampumaupseeri  Vänr  Siltanen 
Jarmo jarmo.siltanen@jypoly.fi 040 - 510 9617 

Koulutusupseeri  Vänr  Vähäsarja 
Väinö vaino.vahasarja@kestel.fi 050 - 514 8989  

JARU-edustaja  
(hall. ulkop.) Vänr Uusitalo Kari karuusit@cc.jyu.fi 040 – 720 3977 

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ TOIMINNASTAMME. 

lentopallo    kapt Matti Jokitalo  

hengellinen piiri   ltn Sakari Heiskanen  gsm 040 593 8463 

piirin ampumatoimikunta ltn Pekka Elomaa, kapt Kari Löfgren 

sotainvalidit ja talkootiimi  ltn Pekka Kalteenmäki puh. 014 - 614 342 

sotaveteraanit  kapt Kari Korhonen  gsm 040 743 6372 

Lisätietoja myös:  
http://www.lipas.net/jru  
http://www.rul.fi 
http://www.ksrespiirit.fi 
 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt
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